
 
 
 
Rapport från styrelsemöte torsdagen 30 januari 2020 med Rotary Doctors Sweden (RDS) på 
Radisson Blue Hotell, Malmö. 
 
Närvarande: Gudrun Håkansson (ordförande), Anne-Marie Pernulf (vice ordförande), Carl-Gustaf 
Olofsson (skattmästare), Larry Servin (sekreterare), Eva Bengtsson (ledamot), ledamot från Inner 
Wheel, Birgitta Persson (suppleant), Margareta Wargelius (suppleant), Karin Håkansson 
(Generalsekreterare RDS), Leif-Mazetti-Nissen (adjungerad), Torkil Rönne (adjungerad, Guvernör D 
2390), Stefan Knutsson (inkommande guvernör D 2390), Ingelög Wyndhamn (adjungerad IW). 
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Efter att justeringsman utsetts och föregående protokoll godkänts tog man sig an agendan.  
 
Skattmästaren redogjorde för budgeten för innevarande år och resultatet pekar på minus. Två större 
testamenten finns från vilka medel kan användas i olika projekt. Positivt är att ca 300 000 SEK har 
insamlats för inköp av ny jeep. För den insamlingen står tre klubbar på Österlen.  
 
Styrelsens sammansättning under kommande verksamhetsår diskuterades. Några avgår och ska då 
ersättas. 
 
Karin Håkansson rapporterade från sitt tolvdagarsbesök i Kenya i januari i år. RDS fokuserar nu på 
”Byprojekt” vilka ska pågå under tre år. De är koncentretade till tre geografiska områden. Vatten- och 
latrin projekt är speciellt viktiga här. Man planerar att fr.o.m. 2021 ska tre tandläkare per år besöka 
20 skolor. De utför kliniskt arbete under sina perioder och under resten av tiden arbetar inhemska 
assistenter med information i skolorna om vikten av tandborstning, munhygien etc. Myndigheterna 
är mycket tacksamma för RDS insats.   
Jeepverksamheten kommer att fungera till slutet av juni 2020. Därefter ska man använda sig av ”out-
reach clinics”, ett slags rullande vårdcentraler, som kör ut en gång per månad. Två sjuksköterskor 
som RDS betalar och två labbassistenter som betalas av myndigheterna medföljer. Man har med sig 
vaccin, saltlösning för sårtvätt, lite antibiotika och paracetamol. Fokus är barn- och mödravård. Ett 
stort antal barn vaccineras. I North Pokot jobbar man redan efter denna metod och det fungerar 
mycket bra. Två RDS läkare ska stödja. De ska ”train the trainer” dvs. vara mentorer, utbilda och delta 



i vården på befintliga sjukhus och dispensärer. RDS läkarna utbildar i arbetssätt, strukturer, arbete på 
akuten och även patientbemötande.  
Från Forum Syd har RDS fått 260 000 SEK som har använts till att starta tre kvinno- och tre 
mansgrupper. Man informerar och arbetar mot FGM ( female genital mutilation) och har varit 
framgångsrika i detta. Efterfrågan på preventivmedel har ökat. 
Jacinta som är en av RDS koordinatorer i Kenya besöker Sverige 23 april till 9 maj. Ett ambitiöst 
program har lagts upp för hennes besök i Rotaryklubbar: Hässleholm, Falkenberg, Tomelilla, Kivik, 
Norra Kalmar, Åhus, Ljungskile, Halmstad och Uddevalla. 
 
På agendan var också hur RDS ska arbeta för att nå ut med information till Rotaryklubbarna och 
allmänheten i Sverige om sin verksamhet. Ett konstlotteri är på gång, nya foldrar ska produceras, resa 
till Kenya i höst planeras, kontakter med pressen och annonser i tidningar bör eftersträvas, ett 
hinderlopp för att samla in medel planeras etc.  
 
Fem grupper av elever vid en kurs för marknadsföring på Jönköpings Högskola har inom sitt 
projektarbete fått som uppgift att granska och föreslå förbättringar av bl.a. RDS marknadsföring. 
Rapporter om förslagen finns att läsa på RDS hemsida under Styrelsens arbete.  
Mötet var mycket trevlig och informativt. Man slås av den entusiasm, hårda arbete och engagemang 
som RDS genomsyras av.  
Nästa styrelsemöte blir den 28 maj i Värnamo. 
Vid datorn 
Ingelög Wyndhamn, ppNR  
 
 
 
 
 
 

 


